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SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYRENDSZERE  

NÖVÉNYORVOSI MSC 

NAPPALI TAGOZAT 

(Növénytudományi Tanszék, Mosonmagyaróvár, Vár. 2/ B Épület, I. emelet) 

Jelentkezés feltétele(i): növényorvosi jogviszony, nincsen más feltétel 

Gyakorlat időtartama: 4hét (napi max. 8óra, heti max. 40 óra) 

Gyakorlat tervezett ütemezése: 

JELENTKEZÉS: A kötelező szakmai gyakorlatra jelentkezni a karrier.sze.hu oldalon 

bejelentkezés után (user.sze.hu felhasználó névvel és jelszóval) a szakmai gyakorlat menüpont 

alatt kell. Az ott található segédlet és információk almenüpontban olvassa el és kövesse az 

utasításokat. Amennyiben valamilyen technikai problémába ütközik, forduljon a 

mosonmagyaróvári Karrier Iroda munkatársaihoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén.  

Mosonmagyaróvári Karrier Iroda 

email: ovareszk@sze.hu 

telefon: +36 96 566 711 

cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2. (Vár ép. 1. em.) 

 

Nyitva tartás:  

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 9:00-15:00 

Kedd: 12:00-14:00 

Péntek: 9:00 - 13:00 

A gyakorlat szakmai felelőse: 
Ledóné Dr. Ábrahám Rita 

abraham.rita@sze.hu: 
Mobil: +36 20 467-7366 

A gyakorlat adminisztratív felelőse: 
Miksó István Damjánné 

mikso.istvan.damjanne@sze.hu 
Telefon: +36 96 566-664 
Mobil: +36 30 507-7428  
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A szakmai gyakorlati hellyel kapcsolatos követelmények: A gyakorlati telephely 

növénytermesztési ágazattal rendelkezzen, ahol növényvédelmi szakmérnök, vagy növényorvos 

irányítja a növényvédelmi tevékenységet. A gyakorlatot vegetációs időszakban május 10. és 

szeptember 10. között kell teljesíteni.  

 

A gyakorlat követelményei: A hallgatók a szakember irányításával aktívan részt vesznek az 

aktuális növényvédelmi munkálatok megtervezésében, elvégzésében, megismerik adott 

növénykultúrák gyomviszonyait, károsítóit, kórokozóit és azok előrejelzésének gyakorlatát.  

Megismerik azokat az ok- okozati összefüggéseket, amelyek a védekezési döntéshelyzetekben a 

helyes megoldáshoz vezetnek. Segítenek az egyes munkafolyamatok, technológiák fizikai 

kivitelezésében, begyakorolják azokat. Növényvédő gépszemlét hajtanak végre és amennyiben 

a gyakorlat alatt növényvédelmi munka folyik, annak kivitelezésében is részt vesznek.  

 

A beszámoló formai követelményei: A hallgatók a telephelyen szerzett tapasztalataikról 

gyakorlati naplót írnak vagy napi bontásba, vagy a növényvédelmi tevékenységek szerinti 

sorrendben. A megismert témakörökről fotókkal igazolt jelentést készítenek. A kb. 12 oldalas 

beszámolót word-ben kell elkészíteni 12-es betűmérettel másfeles sortávval. A beszámoló első 

lapján szerepeljen a gyakorlat időpontja, gyakaorlóhely pontos megnevezése, címe és a 

gyakorlat szakamai vezetőjének neve.  

 

Egyéb fontos információk: 

HATÁRIDŐK 

Jelentkezés véglegesítése a 
karrier.sze.hu oldalon a gyakorlati hellyel és 
a gyakorlattal kapcsolatos információk 
kitöltésével.  

 Őszi félévben kezdőknek legkésőbb a 2. 
szemeszter május 31.ig 
Tavaszi félévben kezdőknek legkésőbb a 3. 
szemeszter május 31. ig 

A karrier.sze.hu oldalra feltöltött adatok 
jóváhagyása a szakfelelős által. 

legkésőbb a 2. v 3. szemeszter tavaszi 
vizsgaidőszakának végéig 

A gyakorló hely részéről cégszerűen aláírt 
Szándék nyilatkozat és Együttműködési 
megállapodás leadása 2-2 eredeti 
példányban a mosonmagyaróvári 
Karrier Irodában*. (A karrier.sze.hu 
oldalon a szakfelelősi jóváhagyás után 

A gyakorlat megkezdése előtt be kell 
érkeznie a Mosonmagyaróvári Karrier 
Irodába.  
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letölthető egy PDF fájlban mindkét 
dokumentum.) 

Hallgatói és mentori kérdőív kitöltése. 
(Gyakorlati idő lejárata után kapja meg a 
hallgató é a mentor is.) 

Gyakorlati idő lejárata után.  

Beszámoló és vállalati igazolás feltöltése a 
karrier.sze.hu oldalon. 

 8 héttel a gyakorlat utolsó napja után.  

*személyesen nyitvatartási időben, vagy postai úton.  

 

 

Amennyiben a hallgató főállással rendelkezik és ott is tölti a kötelező szakmai gyakorlatot, ebben 

az esetben is a fenti eljárásrend a követendő, viszont az együttműködési megállapodást nem 

kell a vállalatnak aláírnia, ez helyettesíthető a munkáltatói igazolással. A Szándéknyilatkozatra 

és munkaköri leírásra azonban ebben az esetben is szükség van. 

 


